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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3366 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

റീസർേ� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്,
�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം , 
േഡാ. എം.െക . �നീർ , 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ 

Shri. K. Rajan 
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) സർേ� െറേ�ാ�കളിൽ �ത�ത
വ���തിനായി 1966-ൽ ആരംഭി� റീസർേ�
നടപടികൾ എ� ശതമാനം �ർ�ീകരി�ാൻ

കഴി�െവ�് അറിയി�േമാ;

(എ)
സം�ാന�് 1966 ൽ ആരംഭി� റീസർെ�
നടപടികൾ നാളി�വെര 55%
�ർ�ിയാ�ിയി��്.

(ബി) റീസർേ� നടപടികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിനായി സർേ� ഓഫ്
ഇൻഡ��െട സഹായേ�ാെട ഡിജി�ൽ സർേ�
നട�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദാംശം
അറിയി�േമാ;

(ബി) റീസർെവ നടപടികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിനായി സർെവ ഓഫ്
ഇൻഡ��െട സഹായേ�ാെട ഡിജി�ൽ സർെവ
നട�ാൻ ഉേ�ശി���്. സം�ാന�്

ആെക�ളള 1666 വിേ��കളിൽ 909
വിേ��ക�െട റീസർെ� �ർ�ിയാെയ�ി�ം 87
വിേ��കൾ ഒഴിെക ബാ�ി�ളള വിേ��കെള�ാം
പര�രാഗത സർെവ ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗി�്
സർെവ െച�ി�ളള�ം റി�ാർ�കൾ േപ�ർ
േഫാർമാ�ി�മാണ്. ടി മാ�കെളാ�ം
കാലഘ��ിന��തമായി ഡിജി�ൽ
േഫാർമാ�ിൽ മാ��തിേനാ ഡിജി�ൽ
സംവിധാന�ി�െട�ളള േസവനം ജന�ൾ�്
നൽ��തിേനാ സാധി�ാ�താണ്. ��ത
സാഹചര��ിൽ ഡിജി�ലായി റീസർെ� നട�ിയ

87 വിേ��ക�ം നിലവിൽ ഡിജി�ൽ സർെ�
നടപടികൾ നട�വ�� 29 വിേ��ക�ം ഒഴിെക
ബാ�ി 1550 വിേ��ക�ം �തന സാേ�തിക
വിദ��െട സഹായ�ാൽ സർെ� നട�ി

സമയബ�ിതമായി തെ� ടി േജാലികൾ
�ർ�ിയാ��തി�� കർ� പ�തികൾ
ആവി�രി�വ��. ടി േജാലികൾ ��തൽ
േവഗ�ി�ം �ത�തയി�ം
നിർവഹി��തിേല�ായി Continuously
Operating Reference Station (CORS) െന�്
വർ�് �ാപി��തി�ം Real-time kinematic
positioning (RTK) ഉപകരണ��െട
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സഹായ�ാൽ ഡിജി�ൽ റീസർെ�
�ർ�ീകരി��തിനായി 807.98 േകാടി �പ�െട
പ�തി അംഗീകരി�  ്4 ഘ��ളിലായി നട��
പ�തി�െട ആദ� ഘ��ിന് 339.438 േകാടി �പ
RKI ൽ ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
ടി സാേ�തിക വിദ�യിൽ ��തൽ പരി�ാന�ളള

സർെവ ഓഫ് ഇ�� �േഖന ആയത്

�ാപി��തി�ളള ധാരണാ പ�ം ഒ�് വ�ി��്.
സർെവ ഓഫ് ഇ���െട �ാൻ അ�സരി�്
സം�ാന�് ആവശ�മായി�ളള 28 േ�ഷ�കൾ
�ാപി��തിന് 9 േകാടി �പയാണ് എ�ിേമ�്
െച�ി�ളളത്. നിലവിൽ ഒ� േ�ഷന് ��്
�ാന�ൾ വീതം കെ��ിയി��്. േ�ഷൻ
�ാപി�� സമയ�് ഏെത�ി�ം �ാനം

സി�ൽ െട�് പാ�ാകാ�
സാഹചര��െ��ിൽ �തിയ �ാനം

കെ���തി�ളള കാലതാമസം
ഒഴിവാ��തിനാണ് ഒ� േ�ഷന് ��്
�ാന�ൾ വീതം കെ��ിയി��ത്. CORS
�ാപി��തി�ളള െട�ർ നടപടികൾ സർെവ
ഓഫ് ഇൻഡ� ആരംഭി� കഴി�. ടി സംവിധാനം
നട� സാ��ിക വർഷ�ിൽ തെ� �വർ�ന

�മമാ��തിന് ല��മി��.

(സി)

റീസർേ� നടപടികൾ എ�േ��്

�ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�ാണ്
�തീ�ി��െത�റി�േമാ?

(സി) ഡിജി�ൽ സർെ� �ർ�ിയാ�ിയി�� 87
വിേ��ക�ം, നിലവിൽ ഡിജി�ൽ സർെവ
േജാലികൾ �േരാഗതിയി�� 29 വിേ��ക�ം
ഒഴിെക േശഷി�� 1550 വിേ��കൾ �തന
സർെവ സാേ�തിക വിദ�കളായ CORS
(Continuously Operating Reference Stations),
RTK (Real Time Kinematic), Drone, ETS
എ�ിവ �േയാജനെ���ി 4 വർഷ�ിനകം

�ർ�ിയാ��തിനാണ് ല��മി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


